Zápis č. 2/2018 z jednání výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s.
ze dne 25. dubna 2018, od 10:00 do 13:00 v zasedací místnosti Lékařského domu v Praze
Přítomni: prof. Doležal, dr. Rotterová, Mgr. Kotlář, dr. Grodza, prof. Vlček, prof. Jahodář, Mgr. Hojný,
dr. Holub, dr. Zajícová, a. dr. Lisá (předsedkyně revizní komise), host: Dr. Tomášková (MZ ČR).
Omluveni: dr. Malý, prof. Solich.
Jednání vedl prof. Doležal.

Úvodní slovo předsedy ČFS
Vystoupení PharmDr. Aleny Tomáškové (Odbor farmacie, MZ ČR)
Obor Farmacie se zabývá pouze vzděláváním, nikoli provozem, příprava revize vyhlášky 54, novela
zákona o léčivech (lékový záznam), diskuse o aktivitě „Mladých lékárníků“ (mL), na Farmaceutickou
fakultu z České televize přišel dotaz ohledně vzdělávání farmaceutů, na podzimním jednání Komory
údajně přišli mL s návrhem úpravy praxí, vedení fakult ani odbornou společnost však neinformovali, a
v dubnu se obrátili přímo na nového ministra zdravotnictví, shoda je na tom, že je potřeba revidovat
obsah praxe a posílit kontrolní mechanismy, výbor ČFS navrhuje společné jednání vedení fakult, ČLnK
a zástupců mL se zaměřením na posílení odborného obsahu praxe, otázkou zůstávají akreditované
lékárny pro praxi studentů/univerzitní lékárny.
Zpráva z jednání Shromáždění ČLS (Doležal) 5. 4. 2018 LD – prof. Svačina
Významné akce roku 2017 (mj. kongres u příležitosti 230. založení JEP), zpráva o rekonstrukci
Lékařského domu, příprava elektronických voleb – volební sjezd – leden 2019, časopis CLS byl vyveden
z MF (300 ks tiskem, jinak elektronická edice), školení GDPR bude v květnu 2018, čínská medicína,
vystoupení ministra zdravotnictví, diskuse (nedostatek lékařů, projekt Ukrajina, doporučené postupy
n- argument pro SUKL, kreditní systém CLS dát na úroveň Komory)
Zpráva z jednání VR MZ ČR (Doležal)
Informace o grantové soutěži AZV, projekt „Ukrajina“, indikátory zdrav. péče.
Zpráva o SVK FaF UK HK, FaF VFU Brno
Výbor ČFS blahopřeje vítězům, děkuje členům výboru, kteří se účastnili konferencí a vybírali laureáty.
Zpráva z Komise pro lékovou politiku a kategorizaci (Malý)
V mezidobí proběhla schůze předsednictva KLPK. Diskutována byla nová smlouva mezi ČLS a SÚKL,
nejednotná stanoviska OS k indikačním a preskripčním omezením u jednotlivých LP. Společnost
všeobecného lékařství stále požaduje jejich výraznou redukci – naráží však na neochotu některých OS
(např. plicní lékaři, urologové). V průběhu května budou vyzvány jednotlivé odborné společnosti ČLS,
aby potvrdily stávající nebo navrhly nové zástupce do KLPK. V letošním roce bude rovněž revidován
systém garantů jednotlivých ATC skupin.
Dne 17.4 proběhla plenární schůze KLPK. Vystoupil Mgr. Vrubel z MZ, prof. Švihovec a doc. Marešová.
Mgr. Vrubel prezentoval plánované změny na poli legislativy týkající se léčiv (změny v ZoL, sledování
distribučního řetězce léčiv, klinické hodnocení léčiv, úprava zákona o veřejném zdravotním pojištění,
řešení VILP). Navazující diskuze se však nejvíce týkala lékového záznamu pacienta, resp. funkcionalit ereceptu. Otevřena byla otázka kontroly lékových interakcí přímo při předepisování nebo výdeji

(umožnit přístup do externích databází, vytvořit novou databázi interakcí na zakázku nebo zabudovat
do systému některou z existujících databází). Dále se zástupci jednotlivých OS zajímali, jaká data bude
moci odborná veřejnost v anonymizované formě z centrálního uložiště získat a využívat k optimalizaci
doporučených postupů nebo celoživotního vzdělávání apod.
Doc. Marešová představila úkoly, který se nyní Subkomise pro antibiotickou politiku zabývá:
aktualizace doporučených postupů, výpadky protiinfekčních léčiv a nově snaha o analýzy spotřeb
protiinfekčních léčiv v ČR.
Noví členové ČFS (Malý)
V období od 12. 2. až 29. 3. 2018 schváleno per rollam 9 nových členů - členská evidence jim zaslala
údaje k platbě členských poplatků
V období od 30. 3. až 24. 4.2018 výbor schvaluje 3 nové přihlášky, výbor neschvaluje přihlášku
Benjamina Schmidta – odůvodnění: nepracuje v oboru.
Různé
Beskydský slet (dr. Grodza) – poděkování za organizaci úspěšné akce – kvalitní přednášky, hojná účast,
předání medaile doc. Hartlovi.
Žádost kontaktní osoby EIPG (European Industrial Pharmacists Group) – Mgr. Jana Stoniše, Ph.D. pro
Českou Republiku při České farmaceutické společnosti ČLS JEP o úhradu členských příspěvků členů
farmaceutickými profesními organizacemi daných zemí. Členský poplatek vyjde na jednoho člena cca
3 eura na rok - pro 11 průmyslových farmaceutů technologické sekce ČFS – výbor žádost schvaluje.
Příští jednání výboru ČFS
Příští jednání výboru se uskuteční v červnu 2018.

18. června 2018

zapsal: M. Doležal
kontrolu provedli: členové výboru ČFS

